
Maestro 35 purjevene

Vuosimalli: 1994, runkonumero 125 Sijainti: Lauttasaari, Helsinki
Pituus: 10,75m   Leveys: 3,5m
Syväys: 1,8m     Paino tyhjänä: 5,6t
Runkomateriaali: Lujitemuovi

Päivitykset 

2019
• Dometic SinePower DSP412 350 W 12 V siniaaltoinvertteri
• Tiikkikansi hiottu (osa viimeistelytyöstä kesken)
• XPO Prosec kestopeite 7X12 m talvisuoja
• 20M maasähkökaapeli

2018
• Masterview 5 sähköjärjestelmän näyttö
• Jääkaapin ohjainelektroniikka (Danfoss) uusittu
• Isotemp Spa lämminvesivaraaja 20L
• Uusittu pentterin ja WC:hen vesihanat (Oras)
• No Tools kansiteline talvipeitteelle
• LED elektroninen käsisoitu (katsastusvaruste)
• Genoan saumalangat liikitetty uudestaan (WB-Sails)
• Uusittu etuhytin patjat
• Ankkuriliinakela ja 50M 35mm liina

2017
• Uusi moottorin vesipumppu 



Maestro Boats 1994 vakiovarustuksen lisäksi: 

Runko

• Vene säilytetty talvisin +10 C hallissa 2012 asti

• Teak kannella, bridgekannella ja istumalaatikossa

• Lyijyköli 1,8m syväys

• Peräpeilissä uimataso, teak

• Pohja hiekkapuhallettu ja primeroitu (2013), ei 
jälkeä osmoosista

• Suora akseliveto, Flex-o-Fold 3-lapainen 
taittolapapotkuri (2008)

• Lisävesisäiliö

• Lämmitin Ebersprächer D 3 L

• Lämminvesi moottorin jäähdysvedellä ja 
maasähköllä

• 2 pilssipumppua: 1 sisällä, 1 ulkona

• Septitankki pumppu- ja kansityhjennyksellä  

Pohjan hiekkapuhallus ja kunnostus Las Palmas helmikuu 2013



Purjehdusvarustus  

• Isopurje, täyslatoitettu lazy jackeilla (North Sails), 
(2008), tarkastettu ja lisätty 3.reivipiste 
(WB-Sails) (2012)

• 150% Rulla-Genoa, (North Sails), (2003),  
tarkastettu ja lisätty sunbrella aurinkosuoja (WB-
Sails) (2012)

• Trysail (myrskyisopurje) omalla Selden-kiskolla, 
(WB-Sails) (2012), käyttämätön

• Staysail kutteristaagiin (North Sails)

• Myrskyfokka kutteristaagiin (WB-Sails) (2012) 
käyttämätön

• Spinaakkeri (North Sails), sukka ja 
spinaakkerivarustus yhdellä puomilla

• Irroitettava kutteristaagi, NEMO kiristin (2012)

• Selden yksiköysireivausjärjestelmä kahdella 
reivillä, 3. reivi lisätty (2012)

• Puomijarru Walder (2012)

• Genoa, isopurje ja kutterifallit uusittu (2008)

• Spinaakkerin skuutit uusittu (2010)

• Genoa rullalaite Furlex 200S (2008)

• 4 kpl Andersen 46 ST vinssejä, 2 kpl Andersen 
28 ST vinssejä,  1 kpl Andersen 
reivausvinssi mastossa, 4 kpl 10” vinssin kampea

• Mekaaninen takastaagin kiristin, Selden

• Kikkatalja, Selden 

Trysail (yllä), puomijarru (alla)

Staysail kiinnitettynä kutteristaagiin

Isopurje ja Genoa (heinä-2014)



Moottori

• Volvo Penta MD2030, huollettu säännöllisesti, jäähdytysjärjestelmä huollettu ja osia uusittu - Volvo Penta  
(2013)

• Volvo Penta ulkoinen polttoainesuodatin ja vedenerotin (2014)

• Volvo Penta 60A laturi (2013) varaosana 110A Prestolite teholaturi

• Mastervolt Alpha Pro (2012) moottorin latauksenohjaus

Seinässä Mastervolt Alpha Pro latauksensäädin, kuvassa 
varaosana oleva teholaturi

Jäähdytysjärjestelmä puhdistettu ja osia vaihdettu Volvo Pentan 
huollossa 2013, moottori todettiin asentajan puolesta moitteettomaksi



Sähköjärjestelmä

Veneen sähköjärjestelmä on lähes kokonaan uusittu 2011-2012, mukaanlukien sähkökeskus, akut, 
tärkeimmät johdotukset ja ohjainkomponentit.

 
• Mastervolt Chargemaster 12/50-3 50A 

maasähkölaturi (2011), maasähkökaapeli

• Mastervolt Mastershunt (2011)

• Mastervolt Masterview kosketusnäyttö (2013)

• Mastervolt BatteryMate 1602 (2012)

• 2 x Sunware 48W Compact aurinkopaneelit 
omilla kaideripustuksilla (2012)

• Aurinkopaneelien säädin FOX-220 (2012)

• Blue Sea Systems 24 automaattikytkiminen 
paneeli (2012)

• Blue Sea Systems pääsulakkeet (2012)

• Käyttöakut 3 * 125Ah AGM (2011)

• Moottorin käynnistysakku1 * 70Ah 
kierremuotoinen AGM (2011)

• Suurehko osa sisä- ja ulkovaloista vaihdettu 
ledeiksi  

Sähkökeskus avattuna Masterview - kosketusnäyttö sähkön seurantaan (kuvassa 
vanhempi näyttö)

Digitaalinen maasähkölaturiAkkukapasiteetti kaksinkertaistettu AGM-akuilla



Navigointi

• Raymarine autopilotti ST6001 S1 (type 1 työntövarsi) (2006), Uusittu reittitietokone ja sähkökompassi 
SPX-10 Corepack (2012)

• Raymarine E90W kosketusnäytöllinen plotteri (2011) ruoripedastaalissa

• Happoteräksinen pedastaali tukikahvalla (2011)

• Raymarine AIS250 (2011)

• Raymarine RD 418HD Tutka-antenni (2011)

• ST60 tridata, tuulimittari, graphic näyttö (2006) pedastaalipylväässä

Aurinkopaneelit kääntyvissä telineissä

Monitoiminäyttö kosketusnäytöllä ruorilla: kartta, GPS, 
tutka, AIS, NMEA-tiedot, autopilotti, MOB

Tutka-antenni ja antennimasto



Kommunikointi

• Simrad RS-82 DSC-VHF (2012)

• Navicom RT-320 Käsi-VHF ja tupakansytytinadapteri (2012)

• Furuno NX-300 Navtex (2012)

• Ericsson W35 3G modeemi ja Wifi tukiasema ulkoisella antennilla, lisäluurilla ja 
signaalinvahvistimella (2012)

DSC-VHF ja Navtex 3G modeemi ja Wifi-tukiasema, vieressä 
kantamaa kasvattava signaalinvahvistin



Sisätilat

• Alcantara sisustus

• Keula- ja perähytissä petauspatjat ja 
ventilaatioalustat (Unikulma 2008, venekäyttöön 
suunnitelluista materiaaleista, mittatyönä)

• Sisämatot (2012)

• 4 * Hella-Turbo 12V sisäpuhaltimia (2013)

• WC istuimen pumppu uusittu (2012)

• Sisäverhot uusittu (2009) 

Alcantara-sisustus ja sisämatot (kuvat 2012)

Sisämatot vuoden käytön jälkeen

Tuulettimia yhteensä 4 kpl



Keittiövarustus

• ENO Gascogne 2 polttimen keitin ja uuni (2012), veneen kaasujärjestelmä tarkastettu (2012)

• Komposiittikaasupullo + 2 * Camping Gaz pulloa

• Jääkaappi, sähköä säästävä varaava kylmäkoneisto Isotherm ASU (2011)

• Makeavesijärjestelmän vesipumppu uusittu (2012)



Turvallisuusvarustus

• Kaasuhälytin, anturi lieden alapuolella

• Raymarine LifeTag langaton MOB-järjestelmä ja 
4 henkilötagia (2012)

• EPIRB Ocean Signal Seasafe E100G (2012)

• Passiivinen tutkaheijastin

• Pelastuslautta 4 hlö (ei enää huollettavissa)

• Pelastusrengas kaidetelineessä valolla

• 4 hätärakettia, 4 soihtua

• 2 kg ja 6kg sammuttimet

• MOB avustusliina ja köysi

• Wichard Lyf’Safe elämänlangat

• 2 X ruorimiehen kiinnityspistettä

• Puutapit valmiina kiinnitettyinä läpivientien 
viereen 

Raymarine lifetag langaton MOB-järjestelmä integroituna plotteriin EPIRB sisääntuloportaiden lähellä



Ankkurointijärjestelmä

• Lewmar V2 ankkuripeli, 8mm ketjua 50m (2012)

• AutoAnchor langaton ankkuripelin kauko-ohjain 
ketjulaskurilla (laskuri ei tällä hetkellä   
toimi) (2012)

• Langallinen ankkurivinssin kauko-ohjain (2012)

• Rocna 20kg (2012)

• Fortress 15kg peräkaiteessa (2012), 5m ketjua ja 
50m ankkuriliina

• Toinen 50m ankkuriköyttä

• Ketjukoukku ja snubber 
-köysi, ankkurisijainnin 
ilmoitinpoiju

• Ankkuripurje takastaagiin 
(käyttämätön)

• Keulassa happoteräksinen 
ankkurisuoja (2013)

Autoanchor, ohjelmoitava 
ankkuripelin kauko-ohjain

Rocna -pääankkuri ja keulan ankkurisuojaLewmar V2 ankkuripeli



Kansivarustus  

• Kansiluukkujen uudelleenkiinnitys (2014)

• Magma teräksinen laitagrilli (2013)

• 3 kpl doradoventtiiliä, uusittu torviosat (2011)

• Perämoottorinosturi tutkatolpassa

• Happoteräksiset taavetit (2012)

• Ruorisuoja (2005)

• Genoakiskojen (Lewmar) plokien säätö 
istumalaatikosta

• Happoteräksinen tutkamasto kaadolla (2011)

• Alumiininen laakonkisilta ja happoteräskiinnike 
(2014)

• Etukulkuvalo uusittu (2014), johdotus uusittu 
2013

• Maston läpivientisuoja uusittu (2010)

• Istumaloodan pehmusteet 5kpl ja 2 tyynyä (2012)

• Bimini ja kiinnitettävät telttareunat El-tuote (2012)

• Sprayhood hirvennahkakahvalla El-Tuote (2012)

• Ruorin hirvennahka uusittu (2012)

• Suihkuletku pidennetty 5m

• Tuulensuojakankaat istumalaatikon sivuilla 
kaiteissa (2005)

• Kannella RST kaiteissa juoksevat turvavaljaiden 
kiinnityspisteet

• poijuhaka, kansiharja

• 4 kpl kiinnitysköydet kumijoustimin ja 2 kpl pitkät 
kiinnitysköydet (2014), useita muita

• 6 + 2 + 2 (pallo) lepuuttajaa  
 

Laakonkisilta Magma laitagrilli     



Irtaimisto
 
• 2,4m kumivene FreeSun (2014), taavettikiinnikkeet, ankkuri

• varaosia

• sammutuspeite, puosuntuoli, turvavaljaita, pelastusliivejä

• Heittoliina, äyskäri, kumiveneen pumppu&paikkaussarja 

• Keulaportaat, keulafendari

• Sekstantti

• Pitkä vesiletku, sähköjohdon jatkoroikka  


